
 
 
 

 

Vedtægter for Trørød Tennisklub 
 

Stiftet den 14. november 1936 
 
Navn og formål 
 
§ 1 Klubbens navn er Trørød Tennisklub. Klubben er hjemmehørende i Rudersdal 

kommune og har sin lokale forankring i tennisanlægget på Frydenlundsvej i Trørød. 
 
§ 2 Klubbens formål er at administrere tennisanlægget samt udbrede kendskab til og 

færdighed i tennis.  
 Klubben skal have et forpligtende fællesskab, hvormed menes, at medlemmerne skal 

tilskyndes til at deltage aktivt og engageret i klublivet og i de aktiviteter, der udfoldes i 
klubben. 

 Medlemmerne skal desuden have indflydelse og ansvar over for fællesskabet og 
kunne deltage i valg til klubbens bestyrelse. 

 
Medlemmerne 
 
§ 3 Alle personer, der kan tilslutte sig klubbens formål, kan blive enten aktivt eller passivt 

medlem. 
 Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fastsætte det maksimale medlemstal set i lyset af 

banekapaciteten. 
 
Regnskab 
 
§ 4 Regnskabsåret er kalenderåret. Klubåret følger regnskabsåret. Regnskabet med 

tilhørende beretning skal hvert år indsendes til Folkeoplysningsudvalget. 
 
§ 5 Regnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse, og bestyrelsen er samtidig 

ansvarlig for, at tilskud og lokaler anvendes i overensstemmelse med 
Folkeoplysningsloven samt Rudersdal kommunes retningslinier. 

 
§ 6 Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut i kommunen. 
 
Kontingent 
 
§ 7 Skrivelse om kontingentindbetaling udsendes inden 15. april. Såfremt betaling ikke 

har fundet sted den 1. maj, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem. 
Genindmeldelse sker som for nye medlemmer. Kontingentet godkendes på hvert års 
generalforsamling for 

 
 A. Senior medlemmer 
 B. Ungsenior medlemmer (19-25 år), hvilket vil sige, det årstal man fylder 19 år  
      til og med det årstal, man fylder 25 år 
 C. Junior medlemmer (under 19 år pr. 1/1), hvilket vil sige til og med det årstal,  
      man fylder 18 år) 
 D. Passive medlemmer 
 
 Adgang til banerne er betinget af betalt kontingent.  Bestyrelsen kan, når den finder 

anledning dertil, nedsætte et medlems kontingent. 
 



Generalforsamlingen 
 
§ 8 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned hvert år med 
dagsorden: 

 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Forelæggelse af revideret regnskab 
 4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår 
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 9. Eventuelt 
 
 Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 

hvert medlem. Der kan om nødvendigt afholdes virtuel generalforsamling. 
  
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før denne 

være indsendt til klubbens formand. 
 
§ 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det antal, der er mødt op og træffer 

afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har aktive medlemmer over 18 år. 
Stemmeretten udøves ved personlig nærværelse. Der kan stemmes ved fuldmagt, 
dog således at et efter vedtægternes stemmeberettigede medlem kun kan medbringe 
én fuldmagt. 

 Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, af bestyrelse eller af de fremmødte 
medlemmer, hvis der er simpel stemmeflerhed herfor. 

 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal 

indkalde en sådan, når mindst 15 af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt begærer det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på denne. 
Indvarsling som i § 8 angivet. 

 
Bestyrelse 
 
§ 11 Klubbens anliggender varetages af en på en generalforsamling valgt bestyrelse, som 

består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, spilleudvalgsformand, 
baneinspektør og juniorleder. Der vælges desuden en suppleant. 

 
 Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år. 
 
 Formanden vælges særskilt et år ad gangen. 
 
 Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten på den ordinære 

generalforsamling i ulige årstal og 4 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. 
 
§ 12 Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren, to i forening. 

Optagelse af lån kan kun ske med godkendelse af en generalforsamling. 
 
§ 13 Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller 
næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed 
under en afstemning gør formandens resp. næstformandens stemme udslaget. 

 



§ 14 Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter samt en 
medlemsprotokol. Bestyrelsen og revisoren kan til enhver tid forlange sig regnskabet 
og kassebeholdningen forevist. 

 
§ 15 Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 
 
Ordensregler 
 
§ 16 Bestyrelsen fastsætter reglement og bestemmelser for ophold og spil på anlægget. 

Overtrædelse heraf kan medføre, at overtræderen for kortere eller længere tid 
formenes adgang til banerne. 

 
§ 17 Hvis bestyrelsen finder tilstrækkelig grund dertil, kan den udelukke et medlem af 

klubben; den ekskluderede kan dog forlange sagen forelagt en generalforsamling, 
hvor spørgsmålet afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

 
Klubbens ophør 
 
§ 18 Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en generalforsamling, og kun 

såfremt 2/3 af klubbens seniormedlemmer stemmer herfor. 
 
§ 19 Såfremt der ikke møder det tilstrækkelige antal medlemmer op, kan der indkaldes til 

en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om klubbens ophør kan 
tages såfremt 2/3 af de fremmødte seniorer er for forslaget. 

 
§ 20 I tilfælde af klubbens opløsning overgår dens formue til Rudersdal kommune til 

anvendelse til idrætsformål. 
 
 
 
 Vedtaget på generalforsamlingen den 24. juni 1937 og revideret 29. juni 1940, 26. 

august 1940, 24. september 1944, 28. september 1944, 29. april 1956, 11. maj 1974, 
9. november 1980 og 27. marts 2001, 6. marts 2008, 26. februar 2015, 26. maj 2021, 
3. marts 2022, 22. februar 2023 

 
 


